Mimořádná příloha Drahlínského zpravodaje č. 1/2020
Koronavirus COVID-19
Sledujte nové informace, neboť se téměř každý den vydávají nová mimořádná opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR a usnesení vlády k přijetí krizového opatření. Informace
naleznete na stránkách http://koronavirus.mzcr.cz další užitečné informace naleznete na
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-kekoronaviru nebo i na stránkách naší obce, kde v sekci COVID-19 umisťujeme každé ráno
veškerá nově přijatá opatření.

Informace známé k 30.3.2020:



13.3.2020 Vláda ČR vyhlásila stav nouze, zatím na dobu jednoho měsíce.
Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý
24. března až na výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie
koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 1. dubna 6.00
hodin ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná
mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky
maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích,
omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.
Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a
držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy
25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00
hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického
zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2.
V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a
handicapované osoby při prodeji upřednostnili.



Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví ČR pobývat na
veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti,
výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.
 Dalším krokem Vlády České republiky s účinností od 19.3.2020 od 00:00 je zákaz
všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál
nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Toto nařízení již od 18.3.2020
od 18:00 platí na celém území Středočeského kraje.
 Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR a Českou poštou, s.p. umožňuje, avšak pouze po dobu trvání nouzového
stavu, výplatu důchodů za využití „Plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání
nouzového stavu“, která bude vyplněna zmocnitelem a zmocnitelem i zmocněncem
podepsána. Zmocnit k převzetí výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím této plné
moci bude vždy oprávněn jen poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce. Po
předložení takovéto správně vyplněné plné moci a po provedení ztotožnění osoby
zmocněnce bude pracovníkem České pošty důchod zmocnitele vyplacen zmocněnci.
Česká pošta bude požádána o zajištění výplaty důchodů zmocnitelů na podkladě
takovéto správně vyplněné plné moci od 23. 3. 2020. Vzor plné moci naleznete jak na
stránkách České pošty na stránkách naší obce.
 V důsledku mimořádné situace spojené s šířením viru COVID_19 dochází
k omezení nabídky služeb České pošty. V souběhu s mimořádným opatřením MZ ČR
Česká pošta, s.p. vyhrazuje čas od začátku otevírací doby poboček do 9:00 hod.
k obsluze osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které
jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou
službu. Žádáme ostatní klienty, aby tuto výhradu respektovali. S účinností od 19.3.
mají všechny pošty omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16.00 hod.
a s účinností od 21.3. je zrušen na všech pobočkách víkendový provoz.
 Na základě rozhodnutí Středočeského kraje bylo rozhodnuto o zavedení
prázdninového provozu na příměstských a regionálních linkách PID od 14.3.2020

Opatření obce Drahlín
Z důvodu vyhlášení zákazu volného pohybu osob na území ČR je budova obecního
úřadu od 16.3.2020 pro veřejnost uzavřena. O dalším postupu budeme veřejnost
informovat. Uzavřena zůstává i mateřská škola, knihovna, dětské hřiště a multifunkční
hala Drahlín.
V neodkladných případech je možné dojednat osobní schůzku telefonicky.
- Ing. Zdeněk Černohorský (starosta) 606 050 122
- Věra Schneiderová (místostarostka) 724 764 888
Z důvodu vyhlášené karantény COVID-19 a bezpečnosti obyvatel žádáme všechny, aby
poskytli svá telefonní čísla pro možnost kontaktu a zasílání informací, jak globálních tak
místních z obce Drahlín. Registrace do infoservisu můžete provádět přes emailovou adresu
info@drahlin.cz nebo na telefonním čísle 602 413 979 formou SMS.
Místní poplatky splatné k 31. březnu 2020 bude možné uhradit do 30. června
2020 bez sankcí, prosíme o využívání platby bankovním převodem. Výše poplatků Vám
sdělíme na telefonním čísle 602 413 979 nebo přes email info@drahlin.cz

Veškeré připravované akce na druhé čtvrtletí jsou zrušeny, nové termíny konání budou
upřesněny podle vývoje situace.

Usnesením vlády z 16.3.2020 o přijetí krizového opatření vláda doporučuje osobám
starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou
návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
Obec Drahlín žádá všechny své občany starších 70 let, aby toto doporučení dodržovali.
Pokud nemáte zajištěny nákupy od svých blízkých, bude zajišťovat nákupy nezbytných
potřeb POTRAVINY, DROGISTICKÉ ZBOŽÍ A LÉKY obec Drahlín.
V případě zájmu nás kontaktujte:
Starosta obce
Ing. Zdeněk Černohorský
Místostarostka obce Věra Schneiderová DiS.

606 050 122
724 764 888

Naše kapacity jsou však omezeny, proto volejte pouze v nezbytných případech tak,
abychom byli schopni vyhovět všem.

MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ
Senioři, kteří si nemohou jinde pořídit
vlastní jednorázové či látkové roušky, si
o ně mohou požádat na Obecním úřadu
Drahlín
přes
telefonní
číslo
602 413 979.
Látkové roušky díky dobrovolníkům
z naší obce můžeme poskytnout
zdarma.
Tímto chceme šikovným šičkám
poděkovat za jejich práci a nezištnou
pomoc a poprosit i ostatní, pokud máte
látkové roušky, které můžete postrádat,
obec je za vás předá potřebným.
Ještě jednou děkujeme

